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 األسئلة المقالية: 
 : كيف رسخ محمد بن علي قواعد الدعوة لبني العباس؟ 1س
 رسخها عن طريق األسس اآلتية: ج: 
 القيام بإعالنها وكان ذلك عن طريق اآلتي: العمل بسرية تامة واإلعداد التام لها قبل  -1

التي حدثت في والتركيز على األحداث المأسوية إثارة الناس ضد بني أمية بإظهار معايبهم  -أ
 عهدهم.

براز تجاوزات بني أمية في هذا   -ب  جانب.الالدعوة للعمل بالكتاب والسنة وا 

 ينضمون للدعوة وتهيئتهم لتحمل مشاقها وبذلل التضحيات في سبيلها.تربية األتباع الذين  -ج

عدم العصيان العسكري والتمرد على السلطة الحاكمة قبل صدور األوامر بذلك رغم كل ما  -د
 ه األتباع من مضايقة وتعذيب؛ وذلك لضمان السرية المطلقة للدعوة. يتعرض ل

دون تسمية شخص معين بهدف عدم ربط الدعوة بفرد معين حتى  ملسو هيلع هللا ىلصالدعوة للرضا من آل محمد  -ه
 ال تضعف إن مات أو ُقتل. 

 : اختيار األماكن المالئمة للدعوة -2

من إنجازات محمد بن علي لضمان النجاح لدعوته حسن قراءته لطبيعة ردود الفعل المنتظرة وكان 
األقاليم اإلسالمية المختلفة لدعوته التي سيدعو إليها وقد أوصى اتباعه باختيار خراسان وقال ألهالي 

ولم األهواء  العدد الكثير والجلد الظاهر وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمهاعنها )أن هناك 
 يقدح فيها فساد ...(.

فكانت خراسان هي اإلقليم األساسي الذي ركز عليه محمد بن علي عليه لنشر دعوته ورغم ذلك لم 
هاشم الذي ورث دعوته يعمل حفظ دعوته من الكوفة؛ وذلك الشتهارها بروح المعارضة وألن أبو 

 ي من استغاللهم. للعباسيين كان قد بث دعاته فيها فكان البد لمحمد بن عل

 التنظيم الهرمي المحكم للدعوة وقيادتها:  -3

ألتباعهم بأسماء ر عدم التخطيط التي وقع فيها من سبقوا محمد بن علي إعالنهم من مظاه -
للحركة فلما تولى محمد بن علي قيادة الدعوة عمل على التنظيم المحكم لها قادتهم والمنظمين 

 فريسة لألمويين القائمين لهم بالمرصاد ألي معارضة علوية. إعالن أسماء القادةحتى ال يؤدي 

محمد بن علي بالتنظيم الهرمي للدعوة بحيث ال يتعرف األتباع إال على القيادات المباشرة فقام  -
 دون الترقي لمعرفة من فوقهم. 
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فقد كان التنظيم القيادي هرمًيا بحيث يأتي في رأس الهرم اإلمام الذي يدعي له والء يكون معروًفا  -
ومن بعدهم اإلثنا عشر النقباء  الدعاةإال لكبار الدعاة الذين يأتون بعده مباشرًة ثم بعد كبير 

وهم سبعون داعية ثم تأتي الخاليا والمجموعات السرية  الدعاةنظراء النقباء ثم من بعدهم 
 لألتباع. 

على التخطي والظهور بمظاهر ال تلفت األنظار لهم وخصوًصا في مظهر  حرص الدعاةوقد  -
 التجار والحرفيين. 

 : ما األسباب التي من أجلها اختار محمد بن علي خراسان دون غيرها لنشر الدعوة العباسية؟2س
االنتماءات التوعية المتميزة لسكان تلك المنطقة من حيث سالمة الصدور وفراغ القلوب من  -1

 القتالي والمؤهالت العسكرية.والمذهبية ومن حيث االستعداد السياسية 

موقع خراسان في أقصى المشرق، وُبعدها عن الشام التي هي مركز ِثقل البيت األموي، وأيًضا  -2
 للثوار أن يلوذوا بها إذا ما اضرتهم الظروف لذلك.قربها من بالد الترك يتيح 

 على األمويين لدى أهل خرسان.توفر أسباب النقمة والسخط  -3

تفاقم العصبية والصراع القبلي بين العرب اليمانية والربعية من جهة والمضرية من جهة أخرى  -4
مكانية ممن كان يقيمون  استغالل أحد طرفي النزاع لصالح الدعوة أو استغالل في خرسان وا 

 أطراف النزاع كلهم لصالح الدعوة ضد بني أمية.

على التسليم بالحق المقدس لبعض األسر في الملك وخصوص آل ساسان تعود أهل خرسان  -5
واعتبار من يزاحمهم مغتصًبا فلما أسلموا أصبح آل البيت في نظرهم محل آل ساسان فَسُهل على 

 عاة إقناعهم بأن األمويين مغتصبون لحق آل البيت.الد
 : مرت الدعوة العباسية بمرحلتين أو دورتين .. وضح متى بدأت كل مرحلة أو دورة ومتى انتهت؟ 3س

محمد وقت سبقته سنتان تعرف  هـ  121هـ وينتهي سنة 111ويبدأ من سنة  :الدور السري  -أولا 
التقى بهم واختار منهم كبار بن علي فيما على دعاة أبي هاشم والتخطيط معهم للدعوة حيث 

 وكانوا خير عون له على نشر دعوته. دعاته على التوالي 
قيادة أبو مسلم الخرساني السنة التي تولى فيها وهي هـ 121ويبدأ من سنة  :العلنيالدور  -ثانياا

سنة أولى بأ هـ وهي سنة قيام الدولة العباسية إال أن هذا الدور بد 132إلى سنة سان االدعوة بخر 
 فيها.  غالبةتمهيدية كانت السرية 
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 : تعرضت الدعوة العباسية لبعض األزمات في عهد تولي بكير بن ماهان لمنصب كبير الدعاة؟ 4س

عبدهللا القسري بن هـ من قبل أسد 111بعض الدعاة الذين أرسلهم بكير سنة حيث تم اكتشاف * 
بهم وكان منهم أبو محمد والي خراسان ألخيه خالد فقطع أسد أيدي من ظفر منهم وأرجلهم وصل

جماعة منهم فأخذ دعاة بني العباس في تتبع الصادق ومحمد بن خنيس ونشط اسد بن عبدهللا من 
مولى خزاعة وكلهم  زريقحة بن لسليمان بن كثير الخزاعي ومالك بن الهيثم وط وفيهمهـ 111سنة 

بعد إنكارهم ما نسب إليهم وفي والية من النقباء إال أنه لم يعذبهم في هذه المرة بل أغلظ لهم القول 
مقتل من قتل من هـ وعذب بعضهم وبعد 111على خرسان عاد فقبض عليهم سنة أسد الثانية 

وات ال يرسل أحًدا ثم الكتشاف أمر الدعوة فمكث سنالدعاة تأنى محمد بن علي في إرسال الدعاة 
 والتعذيب.عبدالرحمن للقتل بن  هـ في والية الجنيد113تعرض الدعاة كذلك سنة 

رف أحد الدعاة وهو عمار بن يزيد نحاهـ تعرضت الدعوة ألزمة داخلية حيث 111في سنة *  
 رميةالخوأعلن دين تسمى بخداش خراسان عن مبادئ الدعوة و إلى الذي أرسله بكير بن ماهان 

واألتباع فقبض عليه اسد بن عبدهللا بعض الدعاة على ذلك ورفع التكاليف الشرعية فأتبعه اإلباحية 
القسري وقتله وقيل بل قتله أصحاب محمد بن علي أنفسهم وأدى ذلك على اضطراب الدعاة 
واختالفهم وغضب محمد بن علي عليهم ومكث حولين كاملين ال يكاتبهم وال يراسلهم حتى بعثوا 

هـ وتبرأ محمد بن علي من 121يه سليمان بن كثير الخزاعي ليعلم رأيه فيهم، فالتقى به سنة إل
الموقف بإرساله لبكير بن ماهان إليهم وأنبهم ثم عالج والم شيعته على اعتقادهم لمقالته خداش 

حمل شيعته على غير الذي يعلمهم فيه أن خداشا فجمعهم وقرأ عليهم كتاب محمد بن علي 
 هـ. 125ب وتابوا واستأنفت الدعوة مسيرتها حتى توفى محمد بن علي سنة فرجعوا للصوا منهاجه

 : ما أصل اتهام وشبهة أن العباسيين يكرهون العرب ويوالون العجم؟ 5س
ورد في رسالة اإلمام إلى أبو مسلم الخراساني )فاقتل من شككت في أمره ومن كان في أمره 

ن استطعت ال تدع لساًنا  الراجع أنها ليست الرسالة بشكلها الذي وردت به ، و عربًيا فافعل(شبهة وا 
 إما بسبب: الرواةوأن في األمر اشتباه على 

يرى البعض أن هناك كلمة محذوفة أخلت بالمعنى وتقديره "ممن خالفك" يعني  سقط أو تحريف: -1
وهناك من يرى أنه وقع تحريف وأن الصواب "إنساًنا ل من خالف من العرب وليس جميعهم، تيق

مريًبا" بدل "لساًنا عربًيا" ويدل ذلك ما ورد في الرسالة قبلها وبعدها من األمر بقتل كل من في أمره 
 شبهة. 
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على حسب ما أذاعه األمويين بين الناس من كراهة العباسيين للعرب وموالتهم  الرواةأو زيادة من  -2
 للعجم. 

 هذا الشتباه:  وتفسير
في روايات وردت أن األمر يتعلق بأمر اإلمام ألبي مسلم بقتل رسول عربي سفر بينهما ولم يكن اإلمام 
يرضى أن يرسل أبو مسلم رجاًل عربًيا للقيام بمهمة السفارة بينهما، فأمر في رسالة له بقتله فقص هذه 

 فأدى ذلك التهام اإلمام باألمر بقتل العرب.  بها مروان بن محمد الخليفة األموي الرسالة وأبلغ 
 ما أهم أعمال الخليفة األول؟: 6س

 بقايا األمويين:أمر العباسيين والقضاء على تثبيت من أهم أعمال الخليفة األول هي: 
 :أمية ومالحقته حتى مقتله هزيمة مروان بن محمد آخر خلفاء بني -1

مروان والتقى به وأوقع به عبدهللا بن علي لمحاربة لما بويع أبو العباس بالخالفة أرسل عمه  
وبجيشه هزيمة قاسية هرب بعدها مروان إلى الموصل فلم يرحب به أحد فتركها وذهب إلى حران 

ويتتبعه عبدهللا بن إلى دمشق ثم إلى فلسطين وكل ذلك غادرها ثم خرج منها إلى حمص، ثم 
فلسطين إلى مصر فتتبعه صالح بن علي حتى قتله في صعيد ، وغادر العباسعلي عم أبو 

 هـ.132مصر وأرسل رأسه إلى الخليفة سنة 

 عمر بن هبيرة واستسالمه ثم مقتله:القضاء على مقاومة يزيد بن  -2

بن هبيرة والي العراق لمروان بن محمد ولما تولي أبو العباس الخالفة بعث أخاه أبا د كان يزي
فلما جاءه خبر مقتل مروان بن محمد طلب األمان فأمنه بها اشهًرا. جعفر لمحاربته فحاصره 

المنصور وكتب له كتاًبا واشترط عليه إن نكث أو غدر فال أمان له، ولكن أبو مسلم لم يكن 
على أبي جعفر وأوعز إلى أبي العباس بقتله خوًفا من نفوذه، فأرسل راضًيا من إعطاء األمان له 

 قاضًيا بذلك على آخر مقاومة أموية. ، عد ترددبقتله، فقتله أبو جعفر ب

 توجيه العمال إلى األمصار من:  -3

 إلى تولية العمال إلى األمصار من أهل بيته فولى: سعى أبو العباس  -
 عمه "داود بن علي" على الكوفة ثم عزله وولى ابن أخيه عيسى بن موسى.* 
 ، أخاه "يحيى" على الموصل.على البصرة "عمه "سليمان* 
 أخاه "جعفر" على الجزيرة وأرمينيا وأذربيجان. *

 فارس مه "عيسى" على * عمه "صالح" على فلسطين، ع
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 التخلص من أبي سلمة الخالل: -4

جامله في بداية األمر لعدم تمكنه من القضاء عليه ولكنه تخلص منه ألنه حاول تحويل الخالفة  -
ولكنه فشل؛ فانتظر حتى جائب الفرصة ثم قتله براهيم اإلمام إبعد تلقيه نبأ مقتل إلى العلويين 

 هـ. 32على يد أحد رجاله في رجب سنة 

 :اتخاذ عاصمة جديدة للدولة العباسية -5

 نزل أبو العباس في البداية في موقع قريب من الكوفة سمي بهاشمية الكوفة. -

ثم انتقل أبو العباس إلى األبناء الواقعة على نهر الفرات وأقام بجوارها مدينة عرفت بـ )هاشمية  -
دينة بغداد للدولة العباسية إلى أن قام المنصور ببناء ممقًرا وظلت  األبنار( اتخذها داًرا للخالفة

 هـ. 145سنة 
 ؟اسم خليفة من خلفاء كل فترة انقسم عصر سيطرة األتراك إلى أربع فترات .. اذكرها مع ذكر: 1س

 .(جعفر المتوكل، محمد المنتصر)هـ( 256 – 232فترة تسلط األتراك على الخلفاء ) -1

 .هـ( )أحمد المعتمد(215 – 256فترة انتعاش الخالفة ) -2

 .هـ( )محمد القاهر(322 – 215فترة انتكاس الخالفة ) -3

فترة إمرة األمراء التي تسلم فيها صاحب هذا المنصب كل المقاليد وضعف منصب الخالفة تماًما  -4
 .هـ( )محمد الراضي(334 – 322)

 )اسمه ونسبه ـ مولده ـ بيعته ـ لقبه ـ وفاته؟(: اكتب ما تعرفه عن الخليفة األول للدولة العباسية؟ 1س
بن محمد بن علي بن عبدهللا بن عباس بن عبدالمطلب بن  عبدهللاهو أبو العباس اسمه ونسبه: 

ولد بالجميمة سنة  :مولده .ربطة بنت عبدهللا :وأمهعبدمناف القرشي الهاشمي العباسي،  هاشم بن
بويع بالخالفة  بيعته: .لقب بالسفاح بمعنى الكريم المعطاء لقبه:، هـ115هـ أو 114وقيل هـ  111

هـ وخطب أبو العباس وصلى بالناس ثم 132ربيع األول وقيل ربيع اآلخر سنة  131يوم الجمعة 
توفى وهو مريض بالجدري في األنبار في  وفاته: طب للخالفة وبويع له بيعة عامة.خصعد ثانيًة و 

 هـ.136ذي الحجة سنة 
 واذكر بعض منها؟  ما المقصود بـ األتابكيات،: 1س

إمارات ظهرت على أيدي موالي السالجقة وقوادهم نسبة للفظ "اتابك" من معاينة مربي هي  -
 األمير منها أبابكية بكر )األرتقية( نسبة ألرتق التركماني.

مشق، على يد طغتكين والموصل على عماد الدين زنكي، أتابكية حلب على أيدي دأتابكية  -
 الزنكيين.
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 ؟العباسي الثانياذكر أربع من سمات العصر : 11س
الخلفاء الضعفاء من هذا العصر؛ حيث سيطرة العنصر التركي على الجيش واإلدارة في عهد  -1

 كان للقادة األتراك وجنودهم النفوذ الكامل وأصبح لهم حق العزل والتعيين.

الخلفاء  واصبحتدهور منصب الخالفة في فترات الضعف وضاعت هيبة الخليفة والبيت العباسي  -2
مهانين في أيدي القادة األتراك يقتلونهم ويعذبونهم ويسلمون أعينهم كما هو واضح من مراجعة 

 خلفاء هذا العصر.

ساد الصراع بين كافة األطراف ذات المصالح حول الخليفة وأصبح التنافس على السلطة  -3
القة وفقد هيبته ب العواالستيالء على الخليفة هو المحرك للقوى المتعددة وضاع بينهم منص

 الفوضى لتذمر الناس. وأدت حالة 

استمر في هذا العصر نشر إسالم في البالد المفتوحة حتى أوشك أهلها أن يصبحوا كلهم  -4
 مسلمين مصبوغين بسمات إسالمية موحدة رغم اختالف أجناسهم ولغاتهم وألوانهم.

 ؟باختصار ينيالبويهبعض مالمح عصر  تكلم عن: 11س
يديرا قطاعاته ونفقاته وتحولت في هذا العصر وزارة الخليفة وحل محلها كاتب للخليفة أبطلت  -1

 الوزارة للسلطان البويهي.

في إحياء مواسم الشيعة ونشر مذهبهم كإحياء يوم عاشوراء والغدير كان لتشيع البويهين أثره  -2
 ونحو ذلك. 

ديلمية شيعية والجند فإن الجند انتموا لعناصر  بين البويهينفي العالقة المشكلة المالية  -3
 وعناصر تركية سيئة هيأت تربة صالحة للخالف بينهم ما انعكس على االستقرار السياسي.

على بني بوية ما أدخلهم في حروب مستمرة مع جيرانهم ومع على السلطان يغلب  الحرصكان  -4
 بعضهم البعض وكان الناس ضحيتهم في كافة الظروف.

 خالفة العباسية إلى خالفة علوية؟لم يقوموا بتحويل ال البويهييناهي األسباب التي جعلت م: 12س
خوف الزعيم البوهي على منصبه من خليفة علوي ذي سلطة شرعية قوية إضافًة ألن المذهب  -

 الزيري ال يرى بأًسا في تولي المفصول اإلمامة مع وجود الفاضل.

الخوف من إثارة أهله السنة الذين كان يشكلون غالبية أهل خراسان والعراق وفارس وغيرها والذين  -
 كانوا ال يعترفون بالوالء إال للخلفاء العباسيين. 
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مجالًسا ما تبين في خراسان وبالد ما يمكن اعتبار تخوف البويهين من الدول السنية المحيطة  -
الف المذهبي بين شيعة العراق والبويهين؛ حيث أن شيعة وراء النصر والغزنوبين، إضافًة للخ

 العراق كانوا اثنى عشرية والبويهين كانوا زيدية. 

 مراحل ضعف وقوة .. اذكرها؟مرت عالقة العباسيين بالسالجقة بعدة : 13س
( وقد كان فيها هؤالء الخلفاء تابعين 512 – 441كل من القائم والمقتدي والمستظهر ) الفهخ -

 لسلطان السالجقة.

سعى فيها هؤالء الخلفاء الستعادة ( 555 – 512والمقتفي )تشمل خالفة المسترشد والراشد  -
 .سلطاتهم من السالجقة وخاضوا في ذلك صراعات عديدة حتى سيطروا على بغداد

 (515 – 555) مستجد والمستضيءعف في عهد كل من الفيها عادت أوضاع الخالفة إلى الض -

جاء الناصر لدين هللا وكان في عهده استعادة الخالفة لسيطرتها وسيط نفوها على العراق كله  -
واتخاذ العالقات الحسنة مع بعض الدول المحيطة واستعان بالخوارزميين في القضايا على 

 السالجقة.
االستقاللية التي ارتبطت إسمًيا بالخالفة، من سمات العصر العباسي ظهور أصحاب النزعات : 14س

 ؟استقل البعض اآلخر نهائًيا، اذكر أسماء الدولة التابعة اسمًيا للخالفة والمستقلة نهائًيا بينما
، الدولة الطاهرية، الدولة الصفارية، الدولة الساماتية، الدولة الطولونية، الدولة اإلخشيديةالدولة 

األغلبية، الدولة الحمدانية، ثم جاءت الدولة البويهية التي بدأ معها عصر جديد عرف بعصر سيطرة 
 البويهيين.

 أبو جعفر المنصور؟من الحركات والثورات التي قضى عليها  4: اذكر 15س
بن علي الذي خرج عليه في أول واليته، فرماه بنظيره أبي مسلم  عمه عبدهللاالتخلص من ثورته  -1

حتى مات في  سنين عشرفانهزم عمه، وبقى في السجن الخرساني وقال ال أبالي أيهما أصيب، 
 هـ.141ظروف غامضة سنة 

من شيعة بني العباس في خراسان، وكانت لهم آراء القضاء على الرواندية الذي كان جزًءا  -2
السجن إلخراج ا تحمو واقجرؤا هـ حينما ت141العباسيين، واستفحل أمرهم في سنة متطرفة في 

 ؟ بنفسه وقتل منهم عدًدا كبيًرا.أصحابهم المسجونين فقاتلهم ؟

القضاء على حركة سنباذ الذي ثار غضًبا لمقتل أبي مسلم وطلًبا بثأره أو نادى بآراء مغالية  -3
جهور بني مرار العجلي بقيادة له الخليفة جيًشا ية وجه والمجوسية والمانو من المزدكية  همستقا

 الذي انتصر عليه انتصاًرا ساحًقا.



8 

 بن الحسن بن الحسن بن علي الزكية بن عبدهللاالقضاء على ثورة العلويين بقيادة محمد النفس  -4
هـ، وكانت ثورتهما من أخطر الثورات العلوية على 145براهيم سنة أبي طالب وأخيه إبن 

 يين.العباس

 مح عامة عن العصر العباسي األول؟مال 5: اذكر 16س
بأنفسهم ويعينون كانت شخصيات الخلفاء قوية وذات نفوذ وسطوة، فقد كانوا يقودون الجيوش  -1

ويعزلونهم وكان بيت المال بأيديهم، وكانت الخزينة عامرة وكل خليفة الوالة وسائر الموظفين 
قوة الخلفاء مشاريع الدولة كما ظهرت يموت يترك لمن بعده بيت المال عامًرا بالذي يكفيه لتحقيق 

على الرغم من هذه ن الداخلية والنزعات االستبدادية، إال أنه الفتفي قدرتهم على القضاء على 
لمنصف الخالفة فقد ظهرت نزعات استقاللية نجح بعضها في االستقالل التام عن القوة الظاهرة 

 كاإلمارة األموية في األندلس... وغيرها. الخالفة

الديانات الفارسية إلى  الخروجانبعاث الروح المجوسية وحركات الزندقة وخروج أناس يدعون إلى  -2
هذا العصر في وجه هذا التيار الطاغي كالمزدكية والزرادشتية والمانوية وقد وقف الخلفاء في 

 وقفة قوية تمكنت من التصدي له ومواجهته.

ابتدأ الخلفاء في هذا العصر جهوًدا حادة لنشر اإلسالم واللغة العربية في البالد المفتوحة  -3
 وصبغها بالصبغة العربية اإلسالمية.

ظهرت مدن بغداد ظهر في هذا العصر توسع عمراني كبير، والسيما في بناء المدن؛ حيث  -4
وسامرا والرصافة وغيرها. واصلحت طرق الري وأقيمت الجسور والقناطر وحفرت األنهار 
واستخرجت المعادن، كما ظهرت صناعة المنسوجات والعطور والورق والصابون، وازدهرت 

 التجارة حتى وصل التجار المسلمون إلى الصين والفلبين وبالد الفرنجة.

في هذا العصر، وتدوين العلوم اإلسالمية تدويًنا منظًما ومرتًبا ساعد ازدهرت الحركة العلمية  -5
واألمراء لمجالس العلم والمساجد وتشجيع الخلفاء ذلك انتشار المكتبات العامة والخاصة على 

والمناظرات بين العلماء، كما توسع العلماء في الرحالت بين المدن واألقاليم والمصار، وكذلك 
 الورق.ساعد انتشار صناعة 

 زعزعة األوضاع في بالء السالجقة؟ كيف ظهرت دولة الحشاشين؟ وما هو أثرهم في: 11س
اإلسماعيلية الباطنية التي ظهرت في منطقة الجبال جنوب بحر قزوين بزعامة أحمد هم حركة 

هـ والحسن بن محمد بن علي الصباح 413بن عطائيل الي استولى على قلعة أصبهان عام بن عبدالملك 
حميري الذي استولى على قلعة الموت الجبلية تقع شمال غرب قزوين كما مدوا نشاطهم إلى الشام ال
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وقاموا بزعزعة البالد عن طريق المشاركة في قتل الخلفاء كقتل الخليفة المسترشد والراشد وقتل القادة 
الطريق  واشتغلوا بقطعوا قتل صالح الدين، وحاولوالوزراء كعماد الدين زنكي ومودود ونظام الملك 

واإلغارة على البلدان والقوافل والتعاون مع العداء وكلفوا المسلمين جهًدا كبيًرا لمواجهتهم ولم يتم القضاء 
 التتار. عليه إال علي يد 

 : (×( أو عالمة )ضع عالمة )
 (×  )    الكيسانية هو محمد بن علي بن عبدهللا بن عباسإمام فرقة  -1

 عبدهللا بن محمد بن علي بن أبي طالب الكيسانية هو إمام فرقة 
 ) × (  عبدهللا بن عباس قال فيه ابن حزم "وفيه الجمهرة والعدد والبيت والخالفة -2

 "الجمهرة والعدد والبيت والخالفة فيه ابن حزم "وفيهعلي بن عبدهللا بن عباس هو من قال 

 (×  )    هـ 121توفى محمد بن علي بن عبدهللا بن العباس سنة  -3

ة اكان أبو مسلم الخراساني الرسول بن اإلمام والدعاة في خراسان حتى حظى بشرف توليه ألمر الدع -4
 (  )       خراسان من قبل إبراهيم اإلمام

 بتوليــــة إبــــراهيم اإلمــــام ألبــــي مســــلم الخرســــاني قائــــًدا عــــام ألمــــر الــــدعوة العباســــية  أيبــــدالــــدور العلنــــي  -5
 (  )          .في خراسان

 (  )   تعيين اإلمام إبراهيم لرجل مجهول األصل ليس عباسي وال من آل بيته  -6

 األمويين وتعقب الدعاة صفوف بلبلة إلى يؤدى مما له يدعى من أمر افتضاح من خشيته -أ :بسبب
  .لشخصه ةالدعو  أمر يالعباس يحول لئال -ب     .العباسيين

  ) × (      ان العباسيون يكرهون العرب ويوالون العجم ك -1

 لعباسيينلهذا اتهام من األمويين  -

  (  )هـ 121بداية إعالن الدعوة الحقيقي والقيام بالسيطرة على خرسان عسكرًيا آخر رمضان  -1

 عليهاغالبة هـ كانت تمهيدية والسرية كانت 121ألن السنة األولى في المرحلة العلنية * 
 .أعمال أبي مسلم وقوداه حتى وصلوا للكوفة *

 ) × (    العباس بالسفاح ألنه كان سفاًحا للدماء  لقب أو وصف أبو -1

بها إال يلقب ولم  ،المعطاء وقد عرف عنه الكرم كثيرة العطاء كان يصف بها نفسه وتعنيكلمة 
علي لقوته ولشدته على  متأخًرا )المؤرخون األوائل( وورد هذا اللقب في حق عمه عبدهللا بن

 والصحيح الكريم المعطاء. ،لعمه عبدهللا بن عليفنسب به ما نسب األمويين، 

 (  )   من أسباب قتل أبي سلمة الخالل محاولته تحويل الخالفة للعلويين  -11
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 (  )    مقاومة أموية رة أهم آخركان مقتل يزيد بن عمر بن هبي -11
 (  ) هـ136وفاة أخيه السفاح بعهد منه سنة تولى أبو جعفر المنصور الخالفة بعد  -12
 ) × (      أبو جعفر المنصور كان ثالث خلفاء الدولة العباسية -13
 ) × (        سياسة موفقة للبويهيينكان  -14
  ( )      أثره في إحياء مواسم الشيعة  لبويهييناتشيع لكان  -15
  .والدولة الصفارية، والسامانية من الدول التي استقلت نهائًيا عن الدولة العباسية الدولة الطاهرية -16

            ( ) 
 ( )     استقلت دولة األندلس نهائًيا عن دولة الخالفة العباسية.  -11
 ( )    العباسي الثاني في نشر اإلسالم في البالد المفتوحةصر استمر الع -11

 أكمل: 
السواد شعاًرا للدعوة وبعث أن أعلن من أهم أعمال إبراهيم اإلمام في الدور السري للدعوة العباسية  -1

 كبير الدعاة إلى خراسان ليعلم شيعته تسويد الثياب واتخاذ الرايات السود واإلعداد ليوم الخروج العلني

 في الكوفةإقامة كبار دعاة الدولة العباسية  مركزكانت  -2

اإلمام الذي يدعو له أبو مسلم الخرساني في  إبراهيم بن محمد العباسيمة خبر مقتل لما بلغ أبا سل -3
جعفر ، وراسل ثالثة منهم هم العلويينفكر أبو سلمة في نقل الخالفة إلى  الخليفة األموي سجن 

لم ينجح في إقناع أي لكن ، الصادق، عبدهللا المحض، عمر األشرف، بن علي بن زين العابدين
وأخرجوه وبايعوه أبو العباس ، ثم تمكن أبو حميد الحميري أحد قادة العباسيين من معرفة مكان منهم

 وأصبح أول خليفة عباسي. هـ132بالخالفة عام 

 هـ 145عاصمة الخالفة حتى بناء بغداد سنة  هاشمية األبنار اتخذ أبو العباس -4
على الرغم من قوة العصر العباسي األولى إال أنه ظهرت نزعات استقاللية نجح بعضها في  -5

 االستقالل التام عبر الخالفة مثل: 

 في سجلماسة.  الدولة الصفرية ،في المغرب دولة األدارسةباألندلس،  األموية اإلمارة
السيما في الجهة األول يرسلون جيوشهم ويقودونها بأنفسهم  ظل خلفاء الدولة العباسية في العصر -6

 .البيزنطية

 .بمحاربة الثائرين عليه من أهل بيته والخوارج محمد مروان بناشتغال  -1

 ساد الصراع بين كافة، تدهور منصب الخالفة ،العنصر التركي سيطرة :سمات العصر العباسيمن  -1
 أطمعت األوضاع السابق ذكرها أصحاب النزعات االستقاللية باالستغالل، األطراف ذات المصالح
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العالم اإلسالمي المنقسم على نفسه بهجوم كاسح جاء من الشرق على يد من عرفوا باسم  بتليا -1
 هـ، وأزالوا الدولة العباسية في طريقهم656سنة  بغدادالذين تمكنوا من الوصول إلى  التتارالمغول أو 

( واستمر إلى أن وصل حفيده هـ116جنكيز خان زعيم المغول عام ) موبدأ هجو كل المماليك، 
 هـ651سنة  عين جالوتحتى أوقفهم المسلمون في موقعة  656عام إلى بغداد  هوالكو

وعنف على هدم اإلسالم  ت تعمل بقوةحظهر في هذا العصر القوى الباطنية من جديد وأصب -11
 من هذه القوى: وتعاليمه 

  الشام الجزيرة و العراق والقرامطة وبرزت في  -أ
 شمال إفريقيا )تونس(اإلسماعيلية وبرزت في  -ب

 ( سنة.22هـ( وبقى عندهم ) 311نهب القرامطة الحجر األسود )سنة  -11

 هـ( 331عاد الحجر األسود )سنة  -12
الجبال الواقعة في الجنوب الغربي من شاطئ بحر المقيم في  بوية أبي شجاعإلى  البويهيون ينتسب  -13

 .قزوين
  التركيةالغز ينتسب السالجقة إلى قبائل  -14
 في معركة "مالذكرد" نتيجتان هما: نتج عن االنتصار -15

 أراضي اسيا الصغرى.التمكين لتوغل المسلمين في  -أ

 تناسى اباطرة بيزنطة ما بينهم وبين العرب المسيحي.  -ب


